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D. RUGPIŪČIO

(AUGUST),

Išsijudino lietuvių inteli
gentija, bruzda liaudis. Bet
vis kaž-ko trūksta, nelabai vis
kas sutampa, klijuojasi. Vi
sur pilna rietenų, smulkios ne
apykantos, pavydo, negra
žaus konkuravimo. Išjudinti
liaudį prie veikimo pasiseka,
bet indiegti jos sielon tikros
prakilnybės vargu pajėgiama.
Bežadinant liaudį, visų pir
ma stumiama prie mažai jai
suprantamo, daleiskim, kad ir
prie taip vadinamo “tauti
ško” veikimo, tuo pačiu tarpu
užmirštant žmonėse skleisti
idėjas artesnio savęs pažini
mo, savęs tobulinimo. Taip
sakant, iš vidaus žmonės au
klėti nesistengiama, mažai rū
pinamasi pripildyti jų sielas
prakilnybės dvasia, indiegimu jų širdysna meilės, gra
žių pasirįžimų. Užmiršta ta
po, pavadinsiu gražiausia iš
visų kultūrų, sielos kultūra. Ir
stebėtis po to viso nereikia,
kad pas lietuvius, bent Ameri
koje, neviskas slydžiai eina.
Tankiai išgirsime kiek dau
giau žinių turinčių jaunuolius
šaukiant: “dirbkime tautos
labui! veikime dėl mūsų liau
dies!” Taip šūkauja socijaTistai, to paties laikosi laisvama
niai, neatsilieka ir katalikai.
Bet visų tankiausia pamirštama savęs kultūra. Taip šu
kaujantieji, būdami mažos
kultūros ~ žmonėmis, neretai
turėdami žemų sielų, prakil
nybės liaudies tarpan neineša. Imkime socijalistus, jų vi
sus tariamuosius vadus, jų iš
tisų spaudų. Kiek ten maža
sielos, prakilnybės, o kiek
daug šukavimo apie darbinin
kus, jų raginimo prie susipra
timo, kvietimo dėtis prie soci
jalistų. Ir gerai įsidėmėkime,
kad prie socijalizmo patrauki
mui statoma pirmon vieton
ne jo gražumas, prakilnumas
— jei toks soči jai izme ran
dasi, bet visupirma auklėja
ma kitų neapykanta. Mūsų ir
kitų tautų socijalistai savo pro
pagandos pamatan deda neapykantų. Kiek sykių girdėjau
socijalistų prakalbas, nieko
kito neišgirdau, kaip tik kitų
žeminimų, savotiškų kritika
vimų, ne jų plauko žmonių
visokiais kelionės žodžiais va
dinimų ir tt. Išvedimas, —
žiūrėkite kokie visi kiti neti
kę, žemus, tad rašykitės prie
• socijalistų. Nekitokie ir mū
siškiai laisvamaniai; geriau
siu pavyzdžiu jų galva, Šliu
pas. Ir vis šaukiama kovoti,
neišvengiamai su katalikais.
Pasekėjai verbuojami suke
liant prieš kų nors neapykan
tą
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Užmirštas
Klausimas.
Pripratome nuolatai girdė
ti kalbas, skaityti raštus, ra
ginančius prie veikimo. Šau
ksmams “pabuskime”, “veiki
me”, neužsileiskime kitoms
tautoms” — rods, galo nėra.
Tų raginimų dėka išties pra
dedame judėti.
Subruzdome
nejuokais. Ir visgi veikimas
atrodo menku ir daugeliose
vietose dagi visai nesimpatiš
ku.

1915 M.

Nesistebėkime po to, kad
pas mus tų “kovų” net per
daug. Tamsus, neišlavintas,
nekultūringas žmogelis pats
sau gražių idealų nesuranda,
nuolat girdint raginimus prie
kovos ir prie neapykanta pa
remto veikimo. Ir dažniausia
kas kur nors veikiama, tai vis
kad užbėgus “kitiems” už akių, “aniems” ant keršto,
kad “priešinguosius” pralen
kus. Paimkime bile kurios sa
vaitės lietuvių
laikraščius,
perskaitykime juos, sulygin
kime. Ypač neužmirškime ati
džiau pasiskaityti iš įvairių
kolonijų korespondencijas, ku
rios dažniausia liaudies gami
namos. Kiek ten parodoma
išlietos “kitų” neapykantos,
viens kito apkalbėjimų, juo
dų darbelių primetimų, o “sa
vųjų” augštinimo. Atsimin
kime, kad tai gamina vadus
pasekusioji liaudis, kad tos
neapykantos epidemija kas
sykis vis uoliau platinama.
Prakilnumo, kiltos dvasios ne-ieškoki, nes jos ten nėra. Prie
veikimo raginant, nepasisten
gta inkvėpti kų nors kiltesnio
žmonių sielosna.
Tiesa, gal socijalizmo ir laisvamanybės skleidėjams nebu
vo ir nėra kur surasti kiltų
idealų, nes visa jų agitacija
remiama ant neapykantos,
“kitų” žeminimo, pravardžia
vimo. Jų vadai, vietoj savęs
tobulinimo, kitus temokėjo ra
ginti ir judinti prie tokio vei
kimo, kuriame žmogus neina
tobulyn, bet greičiau slenka
žemyn.
Mes, katalikai, iš to turėtu
me ištraukti sau pamokų. Ne
sekime jų pėdomis. Esame
visupirma katalikais ne dėl
to, kad “anie” negeri, bet dėl
to, kad esame Kristaus išpa
žintojais. Mus nuo “anųjų”
atitolina ne jų neapykanta,
bet mus patraukia Kristaus
mokslo idealai, kuriuos išpažį
stame ir tas mus skiria nuo
“anųjų”. Mes sekame švie
sų. Kristus jų užžiebė, Baž
nyčia užlaikė. Sekdami Kri
stų nepaklysime.
Palikime
kam patinka, kas savo išganumo nenori nuolat apie “ki
tus” kalbėti, į save nepažvel
giant. Visupirma pasiliuosuokime nuo kitų neapykantos,
verčiau atsižvelgkime į savo
širdį, sielų. Jų tobulinkime,
nuo savęs pradėkime darbų.
Tobulesniai sielai, atsakys
gražesni darbai. Aiškiau su
praskime savo, kaipo žmo
gaus, pareigas. Nesipratinkime kitiems diktuoti, kų jie tu
ri daryti, kaip pasielgti, bet
dabokime, kad mūsų darbai
atsakytų mūsų, kaipo žmo
gaus, kaipo krikščionies, pa-'
reigoms.
Užsibūkime savęs
kultūra. Be tos kultūros, ne
pakils mūsų tauta. Kada tau
tos vienukės nebus tobulos, vi
sa tauta nebus tobula, kilti.
Nors sykį atkreipkime akį
į savo sielų, širdį.
Nuo jų
reik pradėti darbas ir liau
džiai ir vadams.
J. K.

Amerikos Žinios
UŽSIBAIGĖ KATALIKIŠKŲ

DRAUGIJŲ FEDERACIJOS
14-toji KONVENCIJA.

Rugpiūčio 19 dieną užsibaigė
Toledoje Amerikos Katalikiškų
jų Draugijų 14-toji Konvencija.
Laike konvencijos apkalbėta la
bai daug svarbių dalykų, palie
čiančių katalikišką Amerikos vi
suomenę. Išrinkta nauja valdyba
į kurią inėjo žymūs Amerikos ka
talikų veikėjai. Sekanti konven
cija bus laikoma 1916 metais,
New Yorke.
i*»**rj

MEKSIKIEČIAI ATMUŠTI

NUO PARUBEŽIO.
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nuo priešo atakų.

kanuolės ginančios Belgradu

ITALAI PERKA ARKLIUS
AMERIKOJ.

VOKIEČIAMS NESISEKA JŪRĖSE.
PAĖMĖ

KAUNĄ. tijos valdžia buvo pasižadė
jus, prieš paskandinant kiek
Lietuvos stipriausia tvirto vienų priešo laivų, duoti pro
vė, Kaunas, po smarkaus gų jo ingulai ir keliaunin
bombardavimo, paimtas vo kams išsigelbėti. Arabic’o”
kiečių kariuomenės. Vokiečių nuskandinimas įvykęs taip ne
didžiųjų kanuolių veikimas tikėtai, kad laivo kapitonas
buvo taip smarkus, kad rusai nei nepatėmijęs gręsiančio pa
nebegalėdami atsilaikyti pasi vojaus. Šiuomi laiku Suvien.
traukė, palikdami priešui ke Valstijų valdžia tyrinėja ko
lias dešimtis kanuolių, nemaža kiu būdu laivas buvo nuskan
amunicijos ir ginklų. Rusų dintas.
armijos nuostoliai, paduodant
Kaunu į vokiečių rankas, ne
dideli. Jei tikėti rusų prane
VOKIEČIŲ
LAIVYNAS SU
šimams, tai visai mažas rusų
kareivių skaičius pateko pas MUŠTAS RYGOS INLANKOJE.
VOKIEČIAI

vokiečius į nelaisvę. Didžkunigaikščio Mikalojaus armija
iš
apleidžiamųjų
pozicijų
traukiasi tvarkoj. Strategikų
apskaitliavimu rusai turėsiu
trauktis Rusijos gilumon ir
ten, suorganizavus savo spė
kas, užduoti vokiečiams galu
tinų smūgį.

PRIE “ARABIC’O” NUSKAN-

DINIMO.
Vokiečių povandeniniai lai
vai, visai nepersergėję laivo
kapitono ir keliauninkų, nu
skandino Anglijos White Star
linijos pasažerinį laivų “Arabic” ties Fastnet. Paleistoji
povandeninio laivo torpeda
taip smarkiai sugadino laivų,
kad jis laike 11 minutų nu
grimzdo į vandens gelmes.
Ačiū laivo kapitono sumanu
mui pasisekė išgelbėti bemaž
visus keliauninkus ir ingulų.
Ligšiol nesurandama apie 20
ypatų, tame skaičiuje keletos
Suvienytųjų Valstijų pilie
čių, kurie, kaip spėjama, žu
vo. “Arabic’o” nuskandininimas galės paaštrinti santikius tarp Suvienytų Valstijų
ir Vokietijos. Berods Vokie

Rusiškas kariškasis laivy
nas uždavė skaudų smūgį vo
kiečiams, nuskandindamas vo
kiečių 11 laivų Rygos inlankoje. Ankščiaus buvo praneša
ma, buk vokiečiai sugavę ru
sų laivynų į siųstus ir už die
nos kitos rusams prisieis atsi
sveikinti su savo kariškąja
spėka jūrėse. Bet tos žinios,
kaip dabar pasirodė, buvo su
falsifikuotos pačių vokiečių,
kad pasigirus prieš pasaulį
naujais laimėjimais. Ištikrų
jų-gi ne vokiečiai rusus, bet
rusai vokiečius intraukė į
spąstus ir taip juos smarkiai
apdirbo, jog visi turėjo nusi
stebėti iš rusų gudrumo. Ru
sų kariškasis laivynas, pasi
slėpdamas Rygos intakoje,
suvyliojo vokiečius, kurie ma
nydami, kad rusai nuo jų bė
ga, neatsargiai pasileido pa
skui rusų laivus intakon. Čia
įvyko mūšis, po kurio vokie
čiai pasijuto netekę 11 geriau
sių savo laivų. Žuvo geriau
si s ir smarkiau sis vokiečių
laivyno kreiseris “Moltke”.
Be* to nuskindinta 3 kreise
riai ir 7 torpedos laivai. Iš
priežasties vokiečių laivyno
sunaikinimo Petrogrądo gy
ventojai parengė dideles ma

Arti 200 Meksikos
banditų
mėgino pereiti Rio Grande upę
ties Progresu ir įsibriauti į Su
vien. Valstijų žemes. Meksikie
čių mėginimas užsibaigė labai
liūdnai. Amerikos raitininkų 21
pulkas atmušė meksikiečių plė
šikų bandą nuo parubežio su di
deliais jiems nuostoliais. Iš ame
rikiečių nė vienas nenukentėjo,
nežiūrint,
kad šaudytosi labai
smarkiai.

nifestacijas. Ypač džiaugiamosi, kad Ryga tapo išgelbė
ta iš pavojaus nuo jūrių pu
sės.

Italijos valdžios atstovai Ame
rikoje žada čia užpirkti 12.000
arklių Italijos armijai. Jau kaikuriose vietose pradėta tuomi
reikalu derybos.

RUSAI LAIKOSI TIES KAUNO-

ŽINGEIDŽIOS SKAITLINĖS.

VILNIAUS KARIŠKĄJA

Suvienytųjų
Valstijų Darbo
Departmentas apskailiuoja, kad
šioje šalyje randasi 8,000.000 europėjiškos kilmės vyrų, tinkančių
kareiviavimui, bet ligšiol ne ingijusių Amerikos pilietystės po
pierų. Iš to skaičiaus 3.500.000
yra Austrijos ir Vokietijos pavaldyniai, 4.500.000 — PrancūzijoR, Anglijos, Rusijos ir Itali
jos gyventojai. Išviso Suvienyto
se Valstijose yra 14.000000 sve
timtaučių, kurie nepriklauso prie
Amerikos piliečių skaičiaus.

LINIJA.
Užėmę Kauno tvirtovę, vo
kiečiai pradėjo atkakliai ata
kuoti rusų pozicijas, skirian
čias juos nuo Vilniaus, Kašedarų ir Petrogrado - Varša
vos gelžkelio. Rusai kol kas
tvirtai laikosi į pietus nuo
Kauno, Nemuno upės pakra
ščiuose ir nuosekliai atmuša
vokiečių atakas.
Smarkiausi
susirėmimai eina netoli Kašedarų stoties, kur ypatingai
veržiasi vokiečių kareivija.

RUSŲ

OFICIJALIS

PRANEŠIMAS.

Rusų karės
kanceliarija
praneša, kad rusų armijos pa
dėjimas Rygos apielinkėse,
Jakobštato ir Dvinsko linkui
esųs geras. Visose pozicijose
rusai pasekmingai
atmuša
vokiečių užpuolimus. Toliaus
į vakarus, tame pačiame fron
te, įvyksta gana smarkių susi
rėmimų, bet pasekmės tųjų
mūšių menkos. Vilniaus gu
bernijoj jokių permainų ne
įvyko.
<

BERNSTORFFAS
PASILIKS
AMERIKOJE.
Grovas von Bernstorffas, Vo
kietijos pasiuntinis Suvienytose
Valstijose, pasilieka prie savo,
urėdoPasklydęs gandas, kad
Vokietijos valdžia atšaukia Bemstorffą, pasirodė esąs pramany
tas.

sužinoję, jog tuose rūmuose boa
išdirbama ginklai Rusijos karei*
vijai, metė darbą ir ėjo lauk.
Dirbantieji ten italai, pradėjo tyčiuotis iš austrijiečių. Tuojau®
kilo smarkios muštynės ir tik pri*
buvus stipriam buriui policijos,
pasisekė apvalyti karės laukus.

į

VOKIEČIAI KURSTO PRIE

STREIKŲ.

Amerikos Darbo Federacijos,
darbininkų organizacijos pirmi-,
ninkas, Samuel Gompers, pat*
virtino pasklydusius gandus apio
vokiečių kurstymą
darbininkų;
prie streiko. Tal-pe jūrininkų*
ginklo dirbtuvių darbininkų suki*
nėjosi vokiečių šnipai, kurstan
tieji darbininkus streikuoti, kad
Suvienytųjų Valstijų fabrikai!*
tai, ištikus streikui, negalėtų pa*
siųsti ginklų ir amunicijos tai*
kininkams. Gomperso nuomone*
paskirta tam dalykui ištirti ko*
misija, galėtų išvilkti aikštėn
nemaža vokiečių daromų šuny*
bių Amerikoje- Prie to Darba
Federacijos pirmininkas pažymė*
jo, kad jis rengė ir ateityj steng*
sis rengti darbininkų streiku®
delei jų būvio pagerinimo, bet
šiuo laiku įvykstantieji streikai
nieko bendro neturi su darbinin
kų reikalais ir yra iššaukiami
visai kitokiems tikslams, Vokie*
čių agentai — šnipai Amerikoje,
kaip matyti, yra gerai susior
ganizavę, kad įstengia sukelti
gana didelius streikus darbinin
kų daugelyje Suvienytųjų Vai*
stijų ginglų išdirbystėse.

KATALIKŲ FEDERACIJOS
KONGRESAS.

Penktas
(V) Federacijos
Kongresas atsibus šįmet rug
sėjo 28, 29 ir 30 d. Brookly
ne, N. Y. Laikas pradėti ruo
štis prie šios augščiausios ka
talikų organizacijos kongreso,
kuris kaip ir užbaigs visų sei
mų sezoną. Platesnė kongreso
SUVIENYTŲJŲ VALSTIJŲ
programa ir prelegentų var
LAIVYNO STOVIS.
dai bus paskelbti kiek vėliau.
Prezidentui Vilsonui pareika Tuom tarpu parapijos, drau
lavus, laivyno sekretorius, admi gijos, susivienijimai ir sąjun
rolas Benson, laike kelių dienų gos yra nuoširdžiai kviečia
žada inteikti prezidentui rapor mos dalyvauti Penktame Fe
tą apie Suvienytųjų Valstijų ka deracijos Kongrese, Brookly
riškojo laivyno stovį. Iš ikišiol ne, N. Y. Laikas šaukti drau
paskelbtų žinių paaiškėjo, kad
gijų susirinkimai, rinkti at
laivynas, sulyginant su 1913 me
tais, žymiai padidėjo. 1913 me stovus (delegatus) ir sutvartais kariškųjų laivų buvo tik j kyli savo įnešimus Kongre
164, dabarties jų priskaitoma sam Parapijos gali siųsti po
214. Laivyno ingula paaugo ant tris delegatus, draugijos - gi
po du delegatu. Nuo mūsų
5.000 ypatų.
pačių, gerbiamieji lietuviai
ir katalikai, priguli Kongreso
Drįstu kviesti
AUSTRIJIEČIAI
SUSIKIRTO pasisekimas.
visus
dvasiškius
ir svietiškiua
SU ITALAIS.
inteligentus talkon. Jei jna

Ginklų dirbtuvėse
“Federal
Pressed Stell Co.” Milwaukee,
Wis. susikirto austrijiečiai dar
bininkai su italais; mūšis buvo
gana smarkus, nes keliolika dar
bininkų, sunkiai pažeistų, nuga
benta į Hgonbūčius.
Dirbtuvių administracija at
gabeno didelę partiją austrijie
čių darbininkų prie statymo nau-

gerbiamieji,

nepasigailėsite

laiko ir darbo, sunaudosite vi
sas savo spėkas ir intaką, šį*
metinis Federacijos Kongre
sas galės būti priskaitvtaa
prie labiausiai nusisekusių.

Kun. J. Misius.
. •' ’

Fed. pirm.

,

LKWISTON, ME.
kio gražaus jaunimo būrio nuo
pelnas priklauso bilietų parda
Laisvamanių moterų prakalbos.
vinėtojams, kurie darbavosi kiek
Pastaruoju laiku lietuvių tar
galėdami, kad tik vakaras nusi
pe nemaža
atsiranda
toki,}
sektų.
Kingstono Lietuvos
Vyčiu “mokslininkų”, kurie Valparnri
kuopa dar jaunutė
ir vargiai se ar kur kitur, paskutę kelias
».
t
__
• *
atakos aplink Šiaulius tiesiog pa
NEW
ygTT.ATYF
T-PH1A,
PA.
Rugpiūčio
9
d.,
panedėlio
vagreit
užmiršti
šios
laimingiaukas tikėjo, jog ji galės parengti savaitės bulves, važinėja po lie
i
KARĖS VAIZDELIAI.
***
’
---1_1 _1
—rllAnon
siūtusioB. Ir mūsų ir vokiečių
karų, Vyčių kuopa su klebono sios savo gyvenimo dienos.
tokį puikų vakarų. Čia reikia pa tuvių kolonijas, kritikuodami ti
,
ŠIAULIAI.
Rugpiūčio 9 d. atsilankė į mū pagelba parengė prakalbas šv.
žmonės tiesiog paskutinį viekų
Mikolas. girti šio miestelio
Vyčius už kėjimų, šventraštį, o patys nemo
sų miestelį mainierių unijos pir Kazimiero draugijos svetainėje,
išgaišina.
Vokiečiai
atakuoja
darbštumų
ir edwardsviliečius ka kaip reikia sukalbėti paprastą
Aiškiausia ir drauge liūduiaupo penkius, po aštuonius, dešim mininkas, p- White, kuris, visų kuri liglaikui ir bažnyčių pavauž paramų, teikiamų mūsų kuo poterių.
sis karės paminklas — tai Šiau
tį kartų per naktį. Krenta vieni, tautų darbininkų
parengtose doja. Kalbėjo moksleiviai
iš
liai. Šiauliai dar
nenubraukta
SHEBOYGAN, WIS.
pai.
Tokios rūšies mokslininkę par
prakalbose,
ragino mainierius AVorcester,
siunčia
kitusMūsiškiams
nelei

Mass.: Aug. Pet
Iš vakaro likosi visi patenkin sikvietė už kalbėtoją Levirtono
nuo žemės paviršio, bet jų. ir
Lietuvių mūsų miestelyj gy ti. Kaip girdėjau, šis vakaras “Lietuvos Dukterų”
nebėra. Iš jų miesto vietoje be džia nei atsidvėsti. Puola ant rašytis prie unijos, jeigu jie ma raitis ir J. Čaplikas.
draugija.
no
ateinantį
pavasarį,
užsibaigus
mūsų
apkasų,
kaip
bepročiai,
au

vena
pusėtinas būrelis.
Dirba atnešė kason kelias dešimts dole Kadangi buvo
Pirmasis kalbėjo apie žraoga is
liko didelis kapinynas. Kaipo
pagarsinta, jog
sutarties laikui tarp darbinin palinkimų
prie melagystės ir mūsų žmonėliai kaip išmanydami. rių gryno pelno.
kapai, jie turi savo gražumo, dra.
kalbės ponas Kučinskas, garsus
— Nėra pajėgų jie sulaikyti, ku ir kompanijos išlaimėti kų naudų iš skaitymo gerų laikraš Žinoma, atsiranda tarpe gerų
litisi kvartalai, ne vien tik gat
kalbėtojas iš Chicagos, nitėjfru
Pagirtinas darbas!
doroje
čių. G. Čaplikas aiškino Lietu žmonių ir pakrikusių
mūsiškiai. Užlieja, nors savo būvio pagerinimui.
vės, nudegę ir nugriauti. Kaip —kalba
pasiklausyti ką tasai “didvyris”
T. Upelis.
Lietuviai
parengtose prakal vos istorijų. Abu kalbėtoju ge ypatų, bet tai visur pasitaiko.
sargybiniai, riogso eilės kami skandina žmones...
papasakuos. Po kelių inžaugos Žo
bose pasirodė skaitlingai ir labai rai atliko savo užduotį. Paskiaus
Turime gražių Nekalto Pras.
nų ir virš viso kiaura, kaip
Nubėgsi ’ antra linijų, atsidudžių pradeda jisai aiškinti apie
metas, nuo šovinių, puikiai kį suoti truputį. Guli ir jis mūsų puikiai. Jų pastangomis buvo su klebonas patarė klausytojams ne Panelės Švenč. bažnyčių, kurio
tokius apsireiškimus, kokių dar
HARTFORD, CONN.
pamiršti gerų patarymų ir tvirtai je klebonauja kun. A. Varaagila augštyn katalikų bažnyčia. apkasuose, Ilsis. Na, susiruo daryta didelė paroda.
pasaulyje
negirdėta. Buk tai
ris. Tvarka parapijoj pavyzdin
Hartforde
randasi nemažas Kristaus laikuose moterys buvo
Kitados gatvės dabar apaugo šiam mes atgal ant jo. Prisieina
Utarninke,
rugpiūčio 10
d. jųjų laikytis,
lole. Pro krūvas griuvėsių išlin velnius,
Žmonių prakalbose buvo pri ga- Draugijos irgi nesnahdžia. lietuvių būrelis ir jie, vienybėje paniekintos ir iki šiai dienai, per
it maišus, išblaškyti. susilaukėme antrojo svečio, p.
do kiečiai, balandos ir kitokios Išstumsim iš apkasų, varom to St. Šimkaus. Narijaucko svetai sirinkę daug ir visi likosi pa Geriausiai bene darbuojasi te begyvendami, pasekmingai veikia. visų krikščionybės laikų, kuni
atrališka
draugija
‘‘Birutės Dideliu darbštumu atsižymi kele gai, vyskupai visaip moteris nie
piktžolės.
Užmirštant, jog po liaus. Išpursti visas. Tamsu, prieš nėje buvo surengta prakalbos. tenkinti.
Ratelis
”
,
kuris
dažnai
parengia tas katalikiškų organizacijų —
tais žaliumais palaidota triūsas, save blogai
matai. Suklumpi, Vietinis klebonas, kun. V. Matu
kino, jas kankino, varinėjo nuo
Ten Buvęs.
vakarus.
ypatingai Lietuvos
Vyčių kuo gas į ugnį ir verdančios alyvos
džiaugsmas ir ramybe dešimtų griųva ant tavęs. Bėgi, alsuoji, laitis, perstatydamas p. St. Šim
tūkstančių ramių gyventojų, tai it kalvio dumplės. Įšoki į vokie kų, paaiškino jo kelionės tik
Rugpiūčio 14 d., Sheboygane pa. Iš visų draugijų paskiausia katilus ir daug — daug kitokių
susitverė nauja “Lietuvos Sū susitverė L. Darbininkų Sąjun baisenybių darė. Vienu žodžiu
akims vaizdas
būtų
gražus. čių apkasus, norisi parkristi, nu slų ir visus ragino, sulig išga
PITT8FIELD, MASS.
. Kur tik žvilgterėsi, dailės ant- mesti šautuvų ir gulėti, o čia rei lės, pagelbėti Lietuvos varguo
nų”, pašelpos
draugija, "Gero gos kuopa. Dabar Hartfordie- sakant, visa kalba buvo parem
čiai ruošiasi tverti
Spaudos !
apaudas.
Žmonės, pykdami ir kia durtuvu dirbti. U-u-uch! Iš liams. Svečias iškalbingai nupie
ta mėlu, kobojimosi, keikimu ka
Pittsfieldas, tai vienas iš di pasisekimo naujajai draugijai!
bepročiuodami, gyvų miestų pa valei apkasus, — už 15—20—30 šė liūdnų Lietuvos padėjimų,—
Draugijos skyrių.
Jurgis
Rudis.
talikų ir kunigų.
desnių vakarinės dalies
Mass.
vertė nedailiais grobiais, o gai minučių vokietis vėl atakuoje- badaujančių
Parapijos reikalai gerai veda
lietuvių vargus valstijos miestų. Čia randasi pu
Pasibaigus
prakalboms, pasi
vinanti gamta krūvas kaulų pri Kartų atmuži, antrų atmuši, tre Duosniomis aukomis atsidėkojo
mi, — visame kame pavyzdinga
sėtinas lietuvių gyventojų bū
prašiau balso ir išrodžiau, kad
dengė žalesų šydu ir griuvėsai čiam kartui pajėgų nebėra, vos philadelphiečiai už gražius
tvarka- Klebonas, kun. Ambotas,
ir relis. Pittsfieldiečiai turi grakatalikų bažnyčia netik nekaukiATHOL, MASS.
tapo dailės dalykais.
uoliai darbuojasi palaikymui tos
rankos šautuvų laiko. Na, ir eini jautrius kalbėtojų žodžius.
•žių draugijėlę po šv. Juozą a)
no motenj, bet jas gerbė. Kaipo
tvarkos savo parapijoje.
Įrardu, tiktai gaila, kad nedaug
Po -pirmo bombardavimo, pa į atsargų: tegu dabar rezervai
Dažnai
laikraščiuose
užeini
Lietuvos Vyčių 20-ta kuopi
Dabar čia statoma nauja baž pavyzdį nurodžiau Dievo Skori
lietuvių prie -jos priguli. Reikė žinių iš Atholio. Rašoma tose ži
vertusio miestų krūva šiukšlių, su vokiečiais imasi; pasilsime ir rengiasi iškilmingai
nos ir didelio, skaičiaus šventųjų
pasirodyti
prisidėti prie šios niose apie draugijų gyvavimų, nyčia. Darbas pradėtas birželio berbimų, kurių vardais puošiasi
iiauliečiai buvo paketinę atsta vėl einame. Taip per kiaurų nak rengiamoje, 6 d. rugsėjo, Lietu tų visiems
pradžioje; žadama užbaigti apie
tyti jį. Daugelis gyventojų at tį prieš apkasus šian-ten dešimtį, vių Dienoje. Trys vyčiai pasiža draugijos ir veikti išvien.
rengiamus balius, vakarus ir ki
ne viena katalikų bažnyčia. Be
adventą. Šios parapijos žmonės
ėjo su savo turtu ir mėgino jj penkiolikų kartų žaidžiame. Ko dėjo dalyvauti
Nedėlioję, rugpjūčio 8 d., ačiū tus svarbesnius apsireiškimus iš
tenka pažvelgti į paprastų lietu
lenktynėse, jei
labai interesuojasi savo naujos
atgaivinti. Bet vėl reikėjo pasi jos nebepastovi, rankos nebeju
Atholio
lietuvių
gyvenimo.
Pa
viškų kalendorių, kad patėmijus,
šv.
Juozapo
draugijos
pastan

tik atsiras jiems oponentų.
bažnyčios reikalais.
traukti : Šiauliai tapo
mūšio da.
Apielinkės kasyklose darbai ei-Į goms, surengta čia prakalbos. girtinas dalykas, kad atholiečiai
jog šventųjų skaičiuje nepasku
Rugpiūčio
15 d. vietinė L.
vieta. Čia grįžkelis nuo LiepoAtsitinka,
kad
bebėgiojant na silpnai. Dirbama po tris die Atvyko net keturi kalbėtojai: nesnaudžia, bet dirba išsijuosę
tinę vietų užima moterys. Tada
Vyčių
kuopa nusiėmė paveikslus
jaus — Romnų gelžkelio į Min nuo vienų apkasų į kitus, ir mū
Su
visais
sykių
juda
ir
mūsų
kun.
K.
Vasiliauskas
ir
mokai.
minėtas galvočius, neturėdamas
nas į savaitę.
prie viešojo knygyno. Susirinko
taują ir Rygų. Vieniems
svar siškiai . ir vokiečiai dešimtimis
moterys,
kurios
prisidėdamos
•L.
Vasylius
iš
WestIgnac
gražus jaunimo būrelis. Duok ko kito sakyti, iškoliojo
bu šmukštelėti
pro Šiaulius, pavirsta pirmajame apkase, taip
prie
kiekvieno
prakilnesnio
su

nuo kiaulių ir apdėjo visokios
fieldo, Msss.; moksleiviai Aug.
Dieve, kad jis angtų ir stiprėtų.
antriems svarbu nepraleisti vo ir guli. Kartais vienas šalia ki
Petraitis ir J. Čaplikas iš Wor- manymo, nemažai tuomi pagelb
Tų pačių dienų
Įvyko Vyčių rūšies epitetais. Tai bent socijakiečių. Tai ir trypia čia karės to. Ir ne sužeisti, tik visiškai vie
sti
kiekvieno
darbo
greitesniam
eester, Mass.
kuopos mėnesinis
susirinkimas. listiškai! Nesuranda argumentų
per tris mėnesius. Visa čia iš ko nebtekę. Guli ir net nebežino,
įvykinymui.
’
Paimkime,
kad
ir
— koliojasi. Kuomet — gi norė
CHARLEROI, PA.
Kun. K. Vasiliauskas, perskai
Buvo apkalbėta gana daug svar
trypė per 30 / verstų
aplink. kieno jie apkase: savame ar sve
„ pavar
r___  šv'. Onos moterų pašelpinę drau bių reikalų. Atsilankęs iš Brock- jau dar daugiaus apie jo meteis
tęs pirmiausia vardus ir
Vienasėdžiai, sodžiai, sodai, dar timame. Negalvoja nei apie tai,
Švarus tai miestelis, ilga juos aes
aukavusių
jų• Jinai ir parapijų remia, ir
tono, Mass. svečias, .Pranas Vir- kalbėti, galvočius pradėjo pra
pittsfieldiečių,
bai, laukai, gyvenimai, gyvento kas gretimai: viskas — labai tai ta išsidriekęs ant Monongahela des
kad neduotų man balso,
nesenai Susitverusiai Westfieldo į blaivybę platina, aukuoja tautos mauskis, pakalbėjo apie Vyčių šyti,
jai viskas suminta. Dar prieš jiems. Bent kiek atsipeikės, žiu upės kranto, 40 milių atstumo nuo lietuvių parapijai, gražiai jiems reikalams,
dažnai
parengia
pra
šaukdamas:
“Sustabdykit <ų
’ 1
3~~ '
siekius, nuopelnus, ir darbus.
keletu savaičių
galima buvo ri: guli ir savieji ir svetimieji. didžiulio Pittsburgh ’oŽmonės
kalbas, vakarus, blaivus balius.
Mūsų jaunimas apreiškia daug beprotį!”
matyti ant Mintaujos kelio to Nu, ir guli. Kas, kų suims, neži uždarbiauja čia anglies kasyklose padėkavo už gausias aukas. Pas Nelabai senai ši draugija pa
kiaus kalbėjo L- Kavaliauskas
gyvumo ir darbuojasi kiek ga
Aišku iš to atsitikimo, kad
kie vaizdai. Išjos kazokai ant no. Jie guli, o per juos,
Kasyklose
kaip ir stiklo dirbtuvėse.
apie proto išlavinimų. J. Čapli rengė moterims prakalbas, kurių lėdamas. Geriatfcio pasisekimo!
mūsų socijalistų skelbiamoji tei
kelio, pamatys juos
sodiečių vilnys,
perbėga atakuojantys: dirbama gerai, bet dirbtuvėse Ti kas aiškino Lietuvos praeitį jr tikslu buvo supažindinti atholieBr.
sybė — muilo burbulas. Apie jumoters su vaikais ar vieni vai tai mūsų gena vokiečius, nau sai silpnai. Lietuvių skaičius šia
dabartinį jės padėjimų. Nurodė tės su A. L. R. K. Moterų .Sąjun
.
jų
dorų nėra ko ir .kalbėti: Neaikiūkščiai, — ir kazokai susto- ja patrakusia vilnim nuplau me miestelyje
auga kasdieną.
gos veikimu Amerikoje- KaĮbęjo*
jisai
iš
lfur>
lietuviai
atsirado,
pnodami
nieko apie bažnyraką dog
,'ja,.'išsiima 'duonos ir raiko rgi- džia mūsuosrrra. Praus -abi vilnį [ Yra jų čia apie 40 šeimynų. Tu
kun. Pr. Meškauskas ir moksl.Į
mas, tikėjimo istorijų lenda su
NEWARK, N. J.
kelėmis. Viskų išdalija. Dabar į tų ar kitų pusę,. o ten, naujoje rime šv. Juozapo gana skaitlingų kur gyveno ir kuomi užsiimda Al. Račkus iš Worcester, Mass.
vo.
Aug.
Petraitis
ragino
klau

prakalbomis ir nesykį apgauna
ir moterų su vaikais nebėr — linijoje apkasų, be užmuštųjų ir dr-stę ir S. L. R. K. A. kp. Gėri
Abu kalbėtoju
nurodė svarbų
Newarko ir apielinkių socija
sytojus
prisilaikyti
teisingo
negudrius lietuvius.
visi nuėjo- Aplink tik apkasui, sužeistųjų krito, naujos dešim mas alučio čia pusėtinai
prasi
Kristaus mokslo.
Skaitlingai Moterų susivienijimo ir ragino listai taip išsigando vietinės Lie
apkasai,
abazai,
kareiviai,
Tarp kitko pasirodė, kad minė
platinęs. Ačiū gėrimui lietuviai
visas moteris prie jo rašytis.
tys nusilpusiųjų,
tuvos Vyčių kuopos, kad iš dide
susirinkę
žmonės,
atidžiai
klau

tas
kalbėtojas puikiai apsipažinęs
patrankos . ir vėl apkasai. Munieko prakilnesnio nesugeba nu
lio nusiminimo susirgo drugio
Po
prakalbų
buvo
tartasi
sėsi
kalbėtojų
išmintingų
nuro

IšbrSkš
-rytas
—
abi
pusi
nu

su ištvirkimo
įstaigomis, esųs
iasi,
nesiliaudami,
atkakliai,
veikti. Šv. Juozapo draugystė su
dymų ir pilnai buvo patenkinti apie sutvėrimą A. L. R. K. Mote liga. Netrūkus mūsų “draugai” “šakės” agentu. Tai nėra ko ir
silpo. Guli savo apkasų linijose
narsiai.
rengia gana dažnai, taip vadini
rų kuopos, bet gerai apsvarščius žada nertis iš savo kailio, ir, karei stebėtis iš prakalbų. Koks moly**
*iĮr nebesišaudo. Vokiečiai fm— Lyg ant karštos plytos sė
mus balius, bet naudos iš tokių prakalbomis.
Ten Buvęs tų dalyką, palikta tų reikalų at pasibaigus, rengiasi iš Kruppo — toks puodas. Tik gaila, kffd
dėtų, nekantrauja, — kalba mfi- tiniai pasakoja, kad pas juos, balių nėra jokios. Draugystė pri
likti šv. Onos Moterų draugijos dirbtuvių parsitraukti keletą di mūsų seserys, Lietuvos dukterys,
■ų kareiviai apie vokiečius ties tokioms naktims praėjus su pa valėtų suruošti kų nors naudin
džiųjų kanuolių ir subombar
busimajam susirinkimui
kurių pranokėjos, dar Lietuvai
Šiauliais. — Skubinas.. Matos, siutusiais , dažnais atakavimais, gesnio: prakalbas, vaidinimus, ir
duoti
Lietuvos Vyčius.
visados
du,
trys
penki
kareiviai
esant stabmeldiška, gerbė ir my
ųiėr.laiko....
I
kų nors panašaus. Stinga čia trnLabai būtų geistina, kad tas
Dalykas tame. Mūsų lietuviš
BENTLEYVILLE, PA.
lieka pamišėliaislėjo dorų, kviečia sau už vado
Įputį šviesesnių žmonių, kuriems
sumanymas įvyktų ir susitvertų kieji socijalistai
Pikti! Baisiai pikti čia vo
pasijuto taip
’ r
vus socijalistiško abazo “did
Rugpiūčio
1
d-,
puikiai
iš

rūpėtų Charleroi lietuvių doriš
Atholyj nauja A. L. R. K. Mote toli atsilikę nuo katalikiškai —
kiečiai — priduria kiti, bu’.’ę
“ Rygos Garsas”.
vyrius”. Doroms lietuvaitėms ae
koji pusė, o ne jų skatikas. Tū puoštoje šv. Luko bažnyčioje, rų kuopa.
mūšiuose su vokiečiais Lenkuo
tautiškos visuomenės
apšvietos
B- O. M—tė. j dirvoje, kad nustojo ir vilties ka vieta tokiose prakalbose.
lų laikų čia sukinėjosi V. P., bu įvyko nepaprasta iškilmė. Buvo
se. — Ten taip-pat veržėsi Vartai
Pirmoji
vaikučių
Komunija.
vo net gavęs darbų
Charleroi
iavų paimti, bet vis netaip. Be
Moterims ir merginoms, norin
da nors katalikus prisivyti. Jie
pirmų kartų prie
ne saldesnė jiems Ryga?
Banke, bet greitai pagarsėjo sa Prisiartino
dabar iš didelio išgąsčio ir pa čioms prigulėti prie dorų draugi
Dievo Stalo išviso 30 vaikučių:
— Regi, kaip truksi, dienų VISUOTINAS LIET. D-JOS D. vo negudrumu ir šelmystėmis.
vydo d ėda savo paskutinias pa jų, patarčiau spiestis prie “Die
80. BOSTON, MASS.
Turėjo prasišalinti netik iš banko, — 18 mergaičių ir 12 bernaičių.
Pagel
tai net dulkes apšaudo. Pralėks
jėgas,
kad suniekinus ir purvais vo Motinos Nuolatinio#
K. N. S. SUSIRINKIMAS.
Puikus tai buvo reginys. Kiek
Daug
šiandienų
kalboma
ir
bet
ir
iš
Charleroi
ir
eiti
kitur
automobilius, sukels dūmų stul
apdrabsčius Lietuvos Vyčių or bos” dr-jos, arba prie S- L. R.
pų, o jie, iš kur ir atsiranda! ir Įvyko liepos 1 d. vak. šv. Miką ieškoti lengvatikių. Kun- Kazė vienas gėrėjosi, matant Tokį ne rašoma apie blaivybę. Laikraš ganizacijų. Laikraščiuose,
pra K. A. kuopos, kur yra pašelpos
mažų būrelį mažų vaikelių ei čiai, kunigai per pamokslus ragi
pradeda diegti į dulkių vietų. lojaus bažnyčios salėje. Į susirin nas iš Donorą, Pa. bandė paimti
kalbose tik ir girdi socijalistų skyriai, į kuriuos gali rašyta mo
Jėzaus, na žmones prie blaivumo. Ištikro aimanų, kad Vyčiai baigia visa
Daugybę duobių
priknisa. Ir kimo programų buvo indėta du Charleroi lietuvius savo rankosna nant prie Viešpaties
terys ir vyrai.
kuris
sakė:
“
Leiskite
mažutė
 lietuviai taip inmirko svaigaluo
dalyku:
1.
trumpa
Draugijos
ir
kų
nors
gero
iš
jų
padaryti,
vis iš pykčio.
pasaulį užvaldyti.
Gali būti, kad tokių apsireiš*•
darbų apyskaita ir 2. kad susi nes charleroiškiai jau nuo seno lius prie manęs ir neužginkite se, kad praleidžia didelius pi
Argi ištikrųjų mūsų socijalis kimų pas mus nebūtų įvykę, jei
— Kas dulkės?
— pamoja
rinkimas
ingaliotų
Draugijos priklauso prie Donoros parapijos. jiems, nes tokių yra
dangaus nigus girtavimui. Privesiu čia pa tai taip apako, kad nemato, jog
' tunka buvę vokiečių apkasuočia būtų kunigas. Dabarties dva
karalystė.
Pritinkantį
tai
didžiai vyzdį iš savo gyvenimo. 12 me
Komitetų pirkti Draugijai neju Tečiau, kunigo pastangos mrvėjo
Vyčiai yra labai reikalinga ir sišką vadovų matome vienų sykį
.'•e. — Naktį vokiečiai šaudo, padinamąjį turtų sakysim, žemę, niekais. Charleroi lietuviai, supy iškilmei pamokslų pasakė kle tų pragyvenau vienoje vietoje.
naudinga organizacija? Aš ma į metus. Atvažiuoja retkarčiais
■oikl&usydami. Pas juos naujienė
bonas, kun. J- Misiąs, lietuviškai Per 6 metus surašinėjau centus
nąmus ir tt. Iš apyskaitos maty kę, buk kunigas norįs
labai
nau, kad socijalistai nėra tokiais kun. T. Žilinskas iš Bostono. Bu
lė. Pirma turėjo apkasuose pe
ti, kad Komitetas lig birželio 13 ‘bosauti” ir norįs net čarterį ir lenkiškai.
išleistus
svaigalams
ir,
žiūrėkite,
trumparegiais. Supranta jie ge vo apsilankęs ir kun. P. Kemė
riskopus, kad galėtų matyti, kas
Tuojaus po iškilmingų Šventų kokia milžiniška suma susidarė. rai naudų jaunimo
d- turėjęs daugiau ne 60 posė draugystei atimti, nutarė nebedraugijų,
yra -prieš, neišlipdami iš apka
džių, Draugijoje tikrųjų narių prigulėti prie Donoros, bet prisi Mišių, vaikučiai tapo inrašyti į 744 dol. 50 centų praleista alu tiktai jų storževiškumas neleidžia šis. Bet tokių apsilankymų mums
sų; dabar vokiečiai pirmose ap
neužtenka, čia būtinai reikalin
lig tos dienos buvę 1600. Į Ko dėti prie airių par. Charleroi, ar Panelės Šv. škaplierius ir
rą čiui ir degtinei. Kad aiškiau ga jiems to viešai pasakyti. Kiek
kasų linijos turi klausomąsias
gas nuolatinis dvasiškas vsdamiteto kasų lig birželio
13 d. ba prie lietuvių par. Ellsworth’e. žančių.
lėtų kiekvienas pastebėti, kaip vienas žmogus, paeinantis iš žmo
trobeles. Gaudo kiekvienų toli
vas. Būtų pageidaujama, kad kas
Mikolas.
inėję 237.213 rb. 10 kap., Komi Charleroi lietuviams
si didžiulė suma susidarė, pa nių giminės, o ne iš beždžionių,
patartina
mų tekinio girgždėjimų, pusna
norR iš gerbiamųjų kunigu, no
tetas išleidęs 196.854 rb. 62 k. gerai apgalvoti savo žingsnį. Do
duodu čia kiekvienų metų pra sveikai protaujantis,
pasak? s, rinčių pasidarbuoti žmonių labui,
gų tupsėjimų, žingsnius nedide
Tšklausius apyskaitos, vis. susi norų rūpinosi jais keletą metų.
gertus pinigus skyrium Taip, va jog ikišiol Amerikos lietuvių
lio būrelio kareivių.
Išgirs ir
čia apsigyventų. Lewistone, išsbirinkimas dėl nejudinamojo tur Charleroi lietuviams prie Dono
1909 metais pragėriau
$111.45 jaunuomenė buvo palaida — ne
DONORĄ,
PA.
Ima ridikus diegti.
rus socijalistus ir laisvamauius,
to pirkimo priėmė tokių formu- ros reikėtų ir užsilikti.
137.25 organizuota.
1910
“
Be organizacijos randasi apie '600 lietuvių kata’iŠovinių vokiečiai negaili. Tai
Nedėldienyje, 8-tų d. rugpiflI ..
M
lų, kuri leidžia Liet. Draugijos
137.75 nieko gero niekas negali nuveik
L. J.
1911
karės būdas. Dažnai ne priekų. Beto čia yra 300 lenkų, kurie
čio,
šv.
Juozapo
bažnyčioje
įvy

d. k. n. š. Komitetui pirkti drau
114.55 ti. Lietuvių jaunimas Amerikoje
1912
Stninkams
naikinti, bet spvišsako, jei būtų lietuvis kunigas,
ko
iškilminga
vaikučių
Pirmoji
gijai nejudinamąjį turtų, užsta
126.8a negalėjo taip ilgiaus gyventi ir
191*3
drąsinti, o priešininkų
Komunija. Prisiartino prie Die
tyti jj, skolinties pinigų, duoti
116.65 tvėrėsi darbo. Socijalistai pas mokantis lenkų kalbų, jie su sa
1914
dvasiai sloginti. Patrankų šauWESTTIELD,
MASS.
vo reikalais prie jo kreiptųsi.
vo Stalo ir priėmė pirmų syk į
vekselius ir t. t. Toks visuot. su
tebėję, kad jaunimas veikia ne
. riymas tai savotiška muzika. Jį
savo
nekaltas
širdeles
Viešpatį
Netoli Lewistono randasi nema
sirinkimo ingaliojimas buvo rei
Išviso $744.50 •raudonoje dirvoje, nusmuko upe
Karts nuo karto tenka patė
-stebėtinai drąsina ir kelia karei12
ža
lietuvių kęlonija
Rumford,
kalingas, nes Komitetas, norėda myti laikraščiuose šiokių ar to ‘Jėzų išviso 20 vaikučių:
Tai dabar patys matote knr ir susirgo visokios rūšies manijo
vių dvasių mūšio linijoje. Hinmergaičių
ir
8
bernaičiai.
Iš
gra

Me.,
kurios
lietuviai,
skaičiuje
mas įsteigti Vilniuje
pabėgė kių žinutę apie YTestfieldo lie
mūsų uždirbtieji pinigai nueina. mis. ..
denburgas, sakysime, tikrai yra
žaus
ir
pavyzdingo
vaikučių
ap

kelių šimtų žmonių žada prinidėliams prieglaudų su amatų mo tuvius. Ypatingai sujudo wesAr ne laikas būtų lietuviams at
Patarčiau ponams socijalistams
rašęs savo įsakymuose* ir žo
kykla, norėjo pitkti piečių, bet fieldiečiai, apsigyvenus čia darb siėjimo buvo matyti, kad klebo sisveikinti su svaigalais?
nesikarščiuoti, nes tas nesveika ti prie Lewistono„ Taigi čia ku
džiais nuolat tvirtina:
nas, kun. M. J. Kazėnas ir vie
nigui dirva plati, tik nėra kam
pasirodė, kad Įstatuose nesą pa ščiam veikėjui,
A. J- smegenims.
kun. K. Vasi
O kada smegenys
— Dešimts savo patrankų šū
tinis
vargonininkas
padėjo
jų
sakyta, kad jis tht galėtų daryti. liauskui- Ačiū jo pasidarbavimui,
nustos veikę, tada socijalistai, ir dirba.
vių kareivių drąsai tiek, kiek
mokinimui nemaža triūso ir darbo.
8. Bugnavičtasnenorėdami, turės “mufuotis” į
sumažėjo girtuoklystė, kuri se
‘Vairas’
'bntelvR konjako kiekvienam.
Malonu
-įravo
žiūrėti
ir
į
tų
P.
S.
Jei
kuris
iš gerbiamąjį}
niau buvo Čia labai prasiplati
KINGSTON, PA.
šiltuosius kraštus. Newarko ir
Vokiečiai ir knla orų iš kelių
laimingų vagučių tėvelius, tų
nus. Įsikūrė keletas naujų drauapielinkių socijalistams
tuose kunigų norėtų gauti platesnių ai
'dešimtų patrankų — dėl savųjų
pačių dienų einančius prie Šv.
Rugpiūčio 12 d., vakare, Tiemiškuose prisieitų po medžių ša nių apie šios apielinkės ilietvMm
Šventos
Onos ’-V moterų
padrąsinimo.
“‘ Svpnto
« Hnos
į-Kom unijos, Bažnyčia, kaip pri tibė Lietuvos Vyčių kuopa ap
meldžiu kreiptis sekančiu ant
rtjIMir Ii r Irt“ dr-ja, Marijos Vaikelių, mergai
kas karstytis.
— Nebijokite: už jūsų nugarų J
tinka tai iškilmei, buvo gražiai rengė šokį Rans Souci parke.
•t čių draugijėlė ir Lietuvos Vyčių
Pasijuoktų tada Vyčiai iš na rašu :
jasapgalimi plieniniai kumščiai!
papuošta gyvomis gėlėmis- Per Puikus tai buvo vakaras, pub
S.
Bugnavičius,
Naktimis siųsdami
kareivius Į
______ . _
j kuopa, žinoma, los draugijos ne
bagėlių ciciVkų sunkaus var
iškilmingas iv. Mišias klebonas likos prisirinko labai daug. Nie307 Bate st.,
daug
kų
galėjo
nuveikti,
nes
Į atakų, vokiečiai bene prigirdo
geliopasakė* gražų pamokslų. Tikrai Įkas nesitikėjo, kad susirinks tiek
Lewiston, Me.
j
sos jaunutės, bet ateityje ii jų
Kudlius.
juos dėl drąsumo. Lyg dar kaiko
tie laimingi
vaikeliai negalės daug žmonių. Už sutraukymų todaug ko tikimosi.
paerzinančio duoda.
Naktinės

Iš Liet Gyvenimo Amerikoj

Žinios

A. Dlo

tinkte

Mėnesinį

Pažangą’
Jau išėjo 4 nnm.

T

ėr

DRAUGAS

i’.il.i,-/.. (Ai;.,.) 26, 1915, K. 35.

"

PAIEŠKOJIMAI,

Org. uiiiūr. prot. rait. A. Jasinskas,
1900 Bt. Charles avė., Maywood, III.
u .»
Finansų rašt. A. Samalionis Box 593
Paiėškau savo brolių Pranciškų ir Melrose Park, III.
Jonų Genčauskų ir Jievos GenčuuslcuiKasininkas J. Stefoukevičia, 5001
tės. Oyveuo Amerikoj apie 24 metu?, 18th st., Cicaro, III.
l'aeina iš Kauno gub., Baseinų pav.,
Susirinkimai būna kas trečių nedč!
Laukuvos par., Veistrių sod.,.
Atsi dienj kiekvieno mėnesio, pirmą vai.
šaukti šiuo adresu:
po pietų J. Waicliiulio svetainėje. 2018
Antanas Genčauakas ,
’ Lake st., kampas 21 gatv. Melrose

4531 So. Houore st.,

ABC
Rašymo ir Skaitymo

Vargonininkas paieškai! vietos, esu
DRAUGYSTĖ 6V. MYKOLO AROH
nevedęs
blaivas, įsipraktikavęs ge
NIOLO, C0LLINSV1LLE, ILL.
rai savo amate, choro vedime ir tt. Į
ANTRASAI:
Beikale esant meldžiu
gerbiamųjų
Prezidentas
Juozas Gudelauskas,
klebonų kreiptis j “Draugo” Redak 239 N. llesperia st.
ciją.
Veci-prezid. Jonas Simkauskąs, 514
30—5.
Autom avė.
Prot. rašt. Jonas Rudinskas, 600
N. Guernsey st.
Finan. rašt. Pranas Stankaitis, 916
High st.
Kasierius Mikolas
Gudelauskas,
401 N. llesperia st.
Rink. Audrius
Simanavičie, 18
TAUTOS FONDO
VALDYBA
Wing st.

LIETUVOS VYČIŲ
CENTRO VAL
DYBOS ANTRAŠAI:
Dvasiškas Vadovas, kun. H. J
Vaičiūnas, 3230 Auburu avė., Chicago,

m.

Vienas delei peržiūrėjimo ga
lima gauti prisiunčiant 25"c.
krasos ženkleliais

Izidorius Kiinutis, 315 N. Center st.

Kasos glab. N. Giknis, 608 W. Sliort
st.
Jonas Norkus, 904 Vandalia st.
Maršalka Juozas Rimkus, 902 Vine
st.
1-3
Lankytojai ligonių:
Vincentas Kiinutis, 315 N. Center st.
Juozas Prismontas, 607 Autumn avė.
Metiniai susirinkimai atsibūna
2
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergį liepos. Paprasti susirinkimai
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergį kiek
vieno mėnesio.

“DRAUGAS

švento Juozapo Draugijos, SteDoygan,
Wlan valdybos adresai:
ŠVENTO MYKOLO BRAUOIJOS,

Pirmininkas Skiria Antanas,
AD Indiana avė.
Pagelbininkas Bubnis Juozas,

909

av.

Maršalka Buividas Juoze

Marialkos, Kazimieras Brazas, 1543
9 st.
8 West St., ir Izidorius Komza.

DRAUGYSTĖ SV.
VIO, N0RW00D,

JURGIO KARRL
MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant at.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Prot. Rašt. J. Vera,cltas,
11*4
,Waehington st.

Box 576

1439 S.

rašt.

Antanina

Kasiliaus-

kiutė, 1845 So. Park avs., Waukegaa,

TO

DRAUGYSTĖS AV. JONO KRfKATY
TOJAUS,
MELROSE PARK, ILL.
VALDYBA:

Pirmininkas
J. žvirblis, Bot 59$
Melrose Park, III.
Pirm. pagelb. V. Ktudolas, Boi 151
Melrose Park, fll.

MOKYKIS BARBERYfiTĖS.
Praktiški Nurodymai.
Išmokynimas $25.00.

Tnrankiai duodami.
Tri—City Barber Colloge.

606 W. Madison st., arba 819
State st.,
Chicago, III.

Sv. Kazimiero gyvenimas ir jo reikšme mūšų
tautai. Kun. P. L
Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K (J.

s

Tas didelis su jo paties parašu pa veikslas Popiežiaus Benedicto XV.
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Knygyne^

TAVynės meilė.
D-ras A. K. R.
Giesme įŠv. Kazimiera
Pranas

Kaina aOc.
Pusė gryno pelno skiriama

1

“Tautos Fondui”
Adresuokite:

DRAUGAS

PUB.

1800 W. 46th St.

%

CO.

-

“SAULE”

-

n—J,.

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po-,,
pieros, 14X21 ėolių didumo su gražiais simboliškais,
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. ,
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valais.
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rastie*..
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.
:>i
Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.
t:

Chicago, III.

i

: Oi-

Reikalavimus siųskite į “Draugo“ Redakciją.

ii

1800 W. 46th Street
CHICAGO, ILL.

Jau išėjo iš spaudos 4 numeris

•ų

VARGONŲ DIRBTUVE

i

Literatūros, Mokslo, Politikos ir
! Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.

Ba-kart Savaitini* Laikrašti*

s

f

TURINYS

Nesivarginkit su senos rūšies
prosoms. Vartok “Imperial”: No.
15 “Imperial” užkaista pati per
są vę vartojant kerosiną, gasoliną arba alkolių. Sveria 5^ sva
rų. Už porų centų išprosuosi visos
savaitės skalbinius. Gali prasuoti
kur tik nori: Grinčioj, skiepe ar
laukė po žaliu medeliu. Nėr \sta
ir nėra smarvės; galvų neskau
dės. Kaina su prisiuntimu į tazo
namus $4.00. Gvarantuojame. Jei
nepatinka gali gražinti, o mes
sugražinsime visus pinigus. Tau
pyk sveikatų, turtų ir laikų.
Rašyk, ateik arba telefonuok

SKELBIMAI.

b
r
;
'

K

š

Moterys!!

Raumenų reumatizmas ir
neuralgija reikalauja Triner’s
Wl.
Jis paprastai
Finansų rašt. — Elžbieta Nsvardans- Liniment’o.
kaitė, 1221
Victoria st., Waukegan, greit paliuosuoja nuo skaus
tll.
mų. Kapia 25 ir 50c.; per kraKasininkė — Marijonn Zelznlakinsų 35 ir G0 centų.
tė, 1320 So. Lincola st., tVrjksgan,
Protok.

Jo Šventenybė, Popiežiam Benedikto XV Santaikos Malda
Ifgązdmti baiaenybių karča. kuri naikina žjnonča ir tanias, mei kreipiamSa, o, Jčzau, 1 Tavo mylimiausia Širdį, kaipo muaų paakutine vilt). O,
Miaiaairdingas Dieve, »u ašaromis mea meldžiame Tavęs užbaigti šitabai
8i« bausme; O, Ramybes Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, kuį L rioa mea trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildai pasauliui diei," vižks pasigailėjime, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik rusalč tarp
žmonių viaipatauf. Laike Tavu ant žemas gyvenimu Tavo Širdis plaki
maloniu paattaiižjimu žmonijos vargų; žltoje valandoje, kuri taip baisi
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar karta lai Tavo dieviška Širdin bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo
tinų. kurios kenčia sopulius dėl j’’ vaikų likimo; pasigailėk daugybės žei
myn’ų, nuo kurių atimti tėvai; -asigailėk Europos, ant kuries užėjo ižnai
kinimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumanymus panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas viena nuokitoa;Tu. Ku
ris liejai savo brangų krauja, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink
faaonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados iaukiant Anažtalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais
miaiaiirdtngtuno ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis ižgir
.sti muaų iitikimaa maldas ir sugrąžink paaauliui santaika ir ramybe Ir
• Ta. o Švenčiausioji Pana. kaipkitaia skaudžiais sielvartus laikais, bukir
dabar mm ų pagelta, ustary toje ir apgynėja. Amen. Kančios ned , 1SSB

Forest City, Pa.

Šv, Kazimieras

*

s s s s

redaktorius

Nauja Knyga

MAITINETIESIOGINIS
NIMAS.
Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleasaut
Be apetito, arba be reguliariško virškinimo maistas ne
Iždininkas V
Kavaliausku,
išduoda naudos, kuris suke
Btaravant are.
Iždo globėjai:
K. SpriridavbBa, lia apetitų, sužadina virškini
1025 tVaskington st.
mą ir reguliuoja išsivalymą,
8. Vitkauskas, 1038 TVashingtSB st. yra netiesioginiu maistu. Pa
Maršalka G. Glebu, (1 Btruravaat
vyzdžiui, paimt Trinerio Ame
•vs.,
rikoniško Kartaus Vyno Elixiro sutaisymą, kuris užga
DKAUGY8TBB ŠV. JONO EVANOBLISTO CHICAGO, DLL., VYRIAU nėdina visus tuos reikalavi
mus. Jis yra padarytas iš
SYBĖ.
Prez. Ig. Liskavičia, 1930 S. Unioa raudonojo
vyno ir todėl jis
•ve.
pats savyje yra maistu. Jis
Vlce prez. Juoz. Šimėnas, 911 W
sužadins
virškinimo organus
19h. PI.
Prot. Sekr., 8. Dargiu 638 W. 18 st. prie darbo ir duos jiems už
Fin. Sekr., Petras Oliševskii, 718 tektinai stiprumo, kad jie ga
W. 15th st.
lėtų atlikti savo darbų be di
Kasininkas
Ant. Leknickis,
delio stengimosi. Atsitikime
1445 So. Sangamon st.
Maršalka Petras
Augustinas 712 užkietėjimo vidurių ir kitose
W. 17 PI.
su tuom surištose negalėse,
Susirinkimai paskutinį
nedėldienį
arba per tų priežastį apsireiškiekvieno mėnesio 1 vai. p« pietų
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, kusiose, irgi jis duoda lengva
18 Ir Union gatvės.
ir tikrų pagelbų, o taipgi ir
daugybėje
skilvio ir žarnų ne
NEKALTU PRA8TD PAR. ŠV.
DRAUOIJA, WAUKEGAN, ILL.. AD galėsi, taip gi silpsuniuose ir
nerviškumuose. Kaina $1.00.
MINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349 Aptiekose.
Jos Triner, Man(te. Lincoln flatr., Waukeg»a, III.
ufacturer, 1333 -1339 So. Ash
Vieš pirmininkė — Anastazija Paland avė., Chicago, III.
vilkykė, 1349 So Park avs., Waukegan. III.

p

TELESFORAS JANUŠAS

735
NEW ERA SALES CO.,
Indiana avė.
z
6329 S. Fairfield av., Chicago, III.
Miklu,
Raštininkas
Rutkauskas
Juozbb,
Tel.
Prospect 456.
1015 Clara avė.
Vicepirmininkas Mikolas Jankevi
,11. Raštininkas Brusąkas Antanas,
1614 16th 8t.
d ?, i,
1019
Dilangham avė.
Pirk sau odos
irbatų taisymo da
Protokolų valiininias,
Jonas J.
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn. lykus nuo
Iterčaitis, 1530 S. West St.
•
-<
Kasos globėjai:
K. KAPLAN & SONS
Finansų raitininkas ir Iždininkas
Gelburda Petras, 1002 Clara avė.,
Wholeseller
Pov. P. Pėtrėnas, 428 Island avė.
Ručauckas Mataušas, 1133 Michigan
Odiniai dalykai ir avalines krautu
Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129
avė.
*
vėms daiktai.
S. Church St.
Kasininkas Grigaliūnas
Tamošius,
1646 W. 47th st.
Vincentas Kadzevičia, 411 Island
1437 S. lįst.
Mūsų kainos yra žemiausios. Ateik.

RESAI:
Pirmininkas, Kazimieru
1M5 S. -Mate St.
.

13

L41

ŠVENTO
ANTANO
DRAUGUOS,
WAUKEOAN, ILL, VALDYBOS
ADRESAI:
Pirmininkas:
Steponas
Keliotis,
1344 So. Jackson Str.
Pagelbiainkas,
Kazimieras
1416 So. Park Avė.

M

leidėja

ONA JANUŠYTE

y,

CHICAGO.

1800 W. 46th St.

O

pianašaus tik vienų kartų į mėnesį. Tuojaus reikalingi
agentai, kurie nuo kiekvieno
dolerio gaus 25 centus.
Apart to, kiekvienas agentas uit kiekvienų šimtų surastų
prenumeratorių gaus po 5 dolerius dovanų. Meldžiame tuo
jau siųsti prenumeratos ir korespondencijas. Pirmų No.
“A. P.” visi gausit veltui tik prisiųskit savo adresų.—

“DRAUGO-’ Knygyne

Juozapas Skaldziskis, 1111 — lOth
Iždininkas, P. P. Baltutis, 3261 So. Rtr.
Raimunda
Sulsvičia,
1330 So.
Halsted st., Chicago, Iii.
Jackson Str.
Ižd. Globėjai:
1. Maršalka, Pranu Dapkus, 1407
A. A. Aleksandravičius, 732 W. 19
Be. Park Avs.
et., Chicago, III.
2. Maršalka,
Antanai DU 'vgis,
P-lė Stanislava Kačinskaitė, 10626
1327 So. Park Avs.
Edbrook avė., Roseland, III.

VAIDYBOS

f t.

Gaunamas

tė, 1427 So. 48th Ct., Cicero, Tll.

ILL.

knis neužgaus nei kataliko, nei cioiliko, nei tautininke,
bet visiems vienodai pranašaus ir nuo visų ims po 1 dolerį
į metus.—

“Amerikos Pranašas”

Barba,
Pirmininkas, Jonas E. Karosas, 3337
8o. Morgan st., Chicago, III.
Protokolų raitininku,
Antanas
Pirm. pagelbininkė, p-lė Matilda šu- Ramoška, 1338 Sberidaa Boad.
kiutė, 11 Alpine st., Worcester, Mass.
Finansų raitininku, Jronimu BksProtokolų Raštininkas, P. Mulevi mulinaS, 759 Marion st.,
čius, 6329 So. Fairfield avė., Chicago,
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327
III.
Bo. Victoria Str.
Finansų Raštininkė, P-lė S. šlegaiKasos globėjai:

ROCKFORD,

“Amerikos Pranašas”

Sutaisyta Juazo Domijonaičio

DRAUGIJŲ REIKALAI,

'Jonas Jaroševičius, 1048 Washington st., Norwood, Mass.

Nuo I d. spalių mėnesio pradės eiti vienatinis visoj
Amerikoj, mėnesinis juokų ir satyros laikraštis,

Pradžiamokslis

Chicago, UI. Park, III.

Pirmininkas Dr. A. K. Butkauskas, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
ui.
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
3255 So. Halsted st., Chicago, III.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
'A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
Chicago, III.

Naujas Juoku Laikraštis

¥

Antano Radzeoičaus
104 Warwich Street

:

WEWARK, N. J.

y

Jau 25 metai, kaip išeina ka» ti
taniška* ir Pčtnyčia. Prenumera
ta kaaztnoja metams: Amertkofe
>2.50 metams, pusei met^ $1.25.
Rusijoje ir Europoje >3.50 metams,
>1.75 pusei met%
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad
resuojant

“PAŽANGA,,

I

dvasioje.
“PAŽANGĄ“

eina tautiškai-krikščioniškoje

leidžia

“Draugo“ Bendrovė

“PAŽANGĄ“ veda tie patįs redaktoriai, ku

ie redaguoja savaitraštį

“Pažangos“

W. D. BOCZKOWSKI — C0.
Mataanoy City, Pm

‘Draugą’’

Kaina

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Atskiri numeriai po 25 c.
Adr.

Draugas Pub. Co.

JUS GALETE 1ŠAUGITI

PLAUKUS

a 1800 W. 40th Street

Pasekmingas, moks
liškas gydyma9'"'dykal
dėl vyru ir moterių.
Ar slinka jums plau
kai?
Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu?
Ar
užkrėsti kokias nors ne
sveikumais Ir limpanti

AKUŠERKA

Jie?

lrcnlcin

Vo«

Prieg gydymą,

s,...).iJ^uKK-fflS.SS0"’

UNION LABORATORY,
N. Y.

Box

ssr, Union,

UNION LABORATORY,
Box 887, Union, N. Y.
Blučtu 1 dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu ižsiu.
Stl man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie
{Įsukus.” (Pasiųskite sykiu kuponą su
antrašu.).

tisu

A. RADZIEVICZ
ORGAN BUILDER.

Mrs. A. Vidikas

13

anksčiau pasakytu il
gu, tai stenkitės a paau
glio t i jos. Užsakykete lluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:
■ TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Paraėlta europos gar
singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:
Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 penkius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—Ir dėka*
vones nuo užganėdintu
kliętu.
Ketvirtoje savaite.
GYDYMAS DYKAL
Męs islame perti
krinti klekvtena. kad
gyduoles CALVACURA
sulaiko slinkimą plau
ku pražallna plnlskoteg
Ir augina gražius plau
kus Uj 10 centu arba
krasos marksms prisi
ųstus sykiu su Jusu
antrašu. Męs ISsiučeims kiekvienam doler
ine dėžutė Calvscurs—
os N. 1 Ir knygute
"Teisybe Apie Plau
kus.”
Ižptaukete že-

Dirbu vargonus visų konstrukcijų. Pertaisau se
nus. Kiekvieną darbą vargonų reikale atliekame kuosąžiningiausiai ir pilnai gvarantuojame.
,
Dirbtuvėj dirba to amato specijalistai.
Reikale
meldžiu kreipties siu adresu.

Telefonas Canal 3737

Ar randas plaiskotss,
niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pra
dedi plikti?
Ar*

Chicago, III.

104 Warwick Street

Baigusi Akušerijos
Kolegijų; ilgai
praktikavusi Pennsylvanijos Hpspitalėse ir Philadelphijoj. Pasekmingai
patarnauju prie gimdymo. Duodu rodų visokiose ligose moterims ir mer
ginoms. Kalbu lietuviškai, angliškai,
rusiškai, lenkiškai ir slavokiškai.

Newark,

N.

v>*'
s-

J.

t*

— i"
U.

"DIDELE DOVANA"
Nsbo pakelio yrdiiky* sartas i c pl">9«>«
Vitas Kurnat vertas io rinksit

1838 S HALSTED, ST., CHICAGO.

ŽODYNAI

Ir mokykloms

■Vh

RAKKVEBŽIAI
(k

Galima gaut)

ii"

“DRAUGO” KNYGYNE
r-fr

■

LIETUVIU ŽEMĖS KORPORACIJA

Vargonininkuos ir Chorais patartina
iigftl # ..
,’r

|

Pasiūlo apribuotą skaičių savo šėrų Lietuviams no- &

| rintiems indėli pinigus į tą korporaciją. Šėrų kaina
‘ $10. Suma gali būt ištraukta trumpom lnikui. ūkėms
žemių reikalavimai dauginas ir šėrų kaina greitame
laike pakils. Šita korporacija užsiima supirkinėjimu
ir pardavinėjimu ūkių ir žemės, stengiasi pastūmėti
j priekin Lietuvių kolonizavimosi. Šiai korporacijai bus
J malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kas
dėl pirkimo Šėrų arba Ūkių.

t

į 127 N

REIKALINGIAUSIAS GIESMES,
BAŽNYČIOJE GIEDAMAS

iw
wi

KAINA TIK 2c. UŽ KNYGĄ
U* J • T

M
Kųasnat ir s«k»Us frialaMs tart tų
♦ Vitas
ssNų vertų.
kati itmalaami J *Mųas
irti | vertas žsvasas.
*

S

' UNITED LAND A INVIBTMINT COBFANY
DEARBORM ST , ROOM 808,
CHICAGO, ILL. j

*(A| <loviin» bw« dnod»ų»ž llrilSsc.St.

____;

---------

~

~

Reikalaudami adresuokite;

- . rėu
Oi

IS»)

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46 St.,

Ct

Chicago, III.

8

DRAUGAS

rt’p u

EnrcirtTC

LIETUVIAI!
IR PLATINKITE

SKAITYKITE

KATALIKŲ

m

JONIKAITIS
LIETUVIŲ

Nuo pradžios rugsėjo menesio, 1915 moty, Bostone
pridės eiti kas antra diena naujas
darbininKy laikraštis

4813
Valandos:

LAIKRAŠTĮ

SAVAITINĮ

Rugp. (Ang.) 26, 1915, N. 35.

Bell

System

“DARBININKAS”
>■'•*"» SUS »»»*«

Tol.. Drover 7042

yra seniausias lietuvių katalikų laikmatis,

ŽVAIGŽDE,,

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)

Suteikia įvairių žinių iš Amerikos

16 puslapių didumo.

“DARBININKĄ“ leis Lietuvių Darbininkų Sųjunga.
“DARBININKAS“ bus pašvęstas visupinna lietuvių
darbininkų reikalams.

Liet* v iškas Dentistas

ir viso pasaulio gyvenimo.

Didelis Faktorius Tautos

4712 So. Ashland Avė.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

arti 47toe aatvė*

“DARBININKUI“ rūpės ir visi mūsų visuomenės ir
politikos reikalai.

Progrese

“DARBININKAS“ eis

Korespondencija? ir pinigus siųskite šiuo adresu:

dva

Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

Distance linijomis, yra tarpininku

$3.00, pusei metų
$1.50, trims mėnesiams 75c.
Užsisakantiems t
nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00.

100.000.000

DR. A. J. TANANEVICZE

žmonių šios šalies mainymuisi minties, kuo ne

Gydytojas, Chirurgas

gali pasidžiaugti jokia kita, šalies pasaulyje.

ir Akušeres
6yžau »,r,t Miltą ir Vilką Lipi

Su pagelba Bell linijų yra galima šnekėti ir bū

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

ti užkalbintam, girdėti ir būti užgirstam skersai

Philadelphia, Pa.

“DARBININKO“ kaina metams

Devini milijonai telefonų, sujungtų Bell Long

Phone Orovor 7SO

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St.,

tautiškoje-katalikiškoje

sioje.

Laikinis “Darbininko“ adresas:

“DARBININKAS”,
438 W. 4th Street,

So. Boston, Mass.

kontinento.

Bell patarnavimas yra vienas iš svarbiausių
Tcl. Drover 5652

Lt E TUViVI PlENRASTii

ilL

DRANGELIS & SAPRAHAS
Valandos:

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraitis

Chicago Telephone Company

Official 100

Tikras Pain-Expelleris
randasi
pakeliuose,
kaip šis paveikslėlis pa
rodo. Neimkite jokių
pakelių be Inkaro TraMark.

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE St
(Room 815) Chicago, III.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuvė

Res. 3255 So. Halsted St.

REIKALAUKITE KATALOGO

Tel. Drover 5326

Randasi Arkansas Valstijoj, Perry ir Pulaski pavietuose, kuriuo
se jau daug lietuvių farmerių gyvena ir kasdieną vis dar atva
žiuoja ir apsigyvena sykiu su mumis. Čia žemės derlingos dėl
visokių javų ir daržovių. Klimatas malonus, vanduo tyras ir svei
kas ir yra iki valios. Labiausia čia kraštas yra tikęs dėl pieni
ninkystės ir auginimo galvijų. Žemę parduodam pigiai ant leng
vų išmokėjimų. Žiemos čia visai maža. Auginam dvejus javus ant
metų, nelaikom jokių agentų. Mes parduodam savas žemės. Del
platesnių žinių kreipkitės ypatiškai r.t laišku prie savininkų

TANANCVICZ PUBLISHING COMPANY
Telephone Main

CHICAGO, ILL., U. a A.

ALb

JOSEPH MOLITOR
ARKITEKTAS
Rooms 1003-1004

167 W. VVashington St. Chicago.
Katalikiškos Bažnyčios mano speciališlrumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
M

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mckam 8 naoihnSiu ant metų, kurį prida
rėm kas pusė metų.
Atdaras lubatoc Vakarais nuo 8-tos iki 6-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mergišius;
skolina pinigu ant įtaisytų savasčių (properčių).

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
VALANDOS:;
Nedeliomis 9—12 prieš piet.

Chicago, Įlįs.

Darbų atlieka dailiai, greitai, gerai ir
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Didelis 8 puslapių laikraštis su
paveikslais, einąs 24-tus metus.
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
viso pasaulio. Laikraščio kaina

Vieną numerį gausite uždyką,
jei pareikalausi., adresuodami:
T T T ~"r "rr

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

A-* X i—/ A

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

r

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Administracija
priiminėja
užsakymus
antspaudų ir žymių drau
gystėms, kuopoms, bažnyčioms, biznieriams, notarams
ir pavienioms ypatoms. Padarome greitai ir pigiai.
Dirbame visokio didumo ir kainos. Norėdami parašy
kite kokie žodžiai turėtų būti atlieti, kokio didumo,
suteiksime tikrų kainų.
roberio, medžio, metalo ar nikelio insodinime, o mes
Visokiuose reikaluose adresuokite:

©

1800 W. 46th Street,

Yienatinia bietavia Išdirbėjai
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai : kokardų
guzikučiu met*'
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Chicago,
B g amilf

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
| Seserų Seminarija

DRAUGAS PUBLISHING CO.
Chicago, III.

Nl. A. Norkūnas,

adresas:

*»»»»»*»»»

Si

j

Laikraštis eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numari dykai.

16U Wabansia Au.

/ n

3252 SO. HALSTED SikEET
CHICAGO, ILL.

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios.
Paduoda gražių doros apysakų- trumpai sakant

V

Man pareitu, dar
bus atlieku artistiikaL

M. A. Norkūnas
IN MELUOSE, ST.,

MONTELLO, NASS.

rrrczEzs

XXXE3

xxrrTS3ZEri<c

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky.
rių pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Schoa).
Lieta viikoaioa Sesers priima pa* save mergaite* moki
nimai tr iiaaklėjimai. Seminarijoje
prie regaleričkoj*
mokalo, arba ir atskyriam, yra mokinama: marike, paičymaa, ainvinėjtmaa ir taip toliaa.

GKK0I MOKINTOJO!.

PIOUI UŽLAIKYMAS.

Reikale meličie^a kreiptiea prie
Kaz antrais-.

Motinos Perdėtinės

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Plymouth National
BANK.
Kapitola* su pervirtiu
Šitoji

$184.00000.
banka prižiurtum

Suvienytųjų

Valstijų

vai

Moka 3 nuo&im&iu.

<tfiea.

nuo sudėtų pinigų.

Galim:

susišnekėti lietuvttkai.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

7\ į? Ą
Wj

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vaitoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI
S.
1415 So. Halsted St.

Gordon

Chicago, III.

ėėlX

Išeivių Draugą”

Kurs

1915 metais eis kas savaitę

ir padailintas,

padidintas

talpins:

Sieniniai Paveikslai!

2. “Seno darbininko atminimus“ užvadintus “Svieto
perėjūnas“ (trankimasis po Vokietijų, Lunemburgų

Kiekvieno lietuvio - kntaliko namuose privalo rasties
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga
vome siuntinį įvairių paveikslųJiaip tai Sv. Kazimiero,

ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvų, užvardintų “Iš Ško

ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė

1. Vėliausias žinias iš karės.

4. “Škotijos Lietuviai“ II Lanarkshire, III Linlithgovvshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
5. “Lietuviai Anglijoj“.
6. Korespondencijas.

7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietų.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiau*, pasistengs tapti vienu ii įvai
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut

K.

Poitlethvait*
iždininką*
*r‘vn'*ngwi patam avinute
O.

k

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

tuvoj bei Amerikoj

tijos į Lietuvą ant motocikletkos“.

CHICAGOJE.

CMICAOO, nl

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus
ir kitokius spaudos darbus.

Už visą metą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00

EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

MAŽEIKA

KAIP TAI:

“LIETUVA”

SpecijalistS moterų Ir vaikų ligose

P. A

©arijui

i

Savaitinį Laikraštj

Seniausias, pigiausias graborius
ir tirinetojas dėl pavargeli^-našlaičių.

ANTSPAUDOS DEL KUOPŲ IR DRAUGYSČIŲ,

f

Gydo visokias ligas

Lietuviškas Graborius

*74-80 VVashington
Street,

Atlieka visokius spaudos

Priimame pinigus { Banka nžėėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą retomis ant metų. Siuučiame pinigus
visaa dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geleiiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminStu antrašu.

PAMĖGINKIT SKAITYT

arda 1138

SI

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Tel.

SPAUSTUVE

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

“ ?*iTV -'*1^ -»tf*

S25^SZ525B25Z5?5Z5Z5252si

“Draugo”

LIETUVIŠKA BANKA

Telephone Drover S326

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Uraod Str.,
Brooklyn, N. X.

ILL.

Phone Wabash 361

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

Redakcijos

CHICAGO,

Einą jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
puse* metų. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir
j kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareika
lavimo dovanai.

3316 Auburn Ava.

J. D. Simanowski

239 Railway Ex. BIdg.

i VIENYBE LIETUVNINKUS

F. Ad. Richter & Co
NEW YORK.

ARKANSAS FARMS COMPANY

BANKING ASSOCIATION

3255 So. Halsted St.,

25 ir 50 centų
aptiekose ir tie
siai iš

Didžiausi Lietuviška Kolionija Amerikoj

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

3248-63 South Morgan Street

nuo reumatiz
mo skaudėjimo,
skaudSjimo
Ir
sustingimo są
nariuose ir rau
menyse.

Bell Telephone Building

Praneškite savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui viena numeri veltui.

JAU

ypAIN EXPELLER’IS

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Amorikos Lietnvių Dienrąitls “KATALI
KAS” paduoda vėliaasias žinias apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.
Dienražtis “KATALIKAS" eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ...........................
85.00.
Pusei metų ......................... 3.00.
Trims mėnesiams ............... 1.75.
Dviem mėnesiam ............... 1.25.
Europoje metams .... 7.00.

•

Dr. Richter’io

šios šalies.

Lietuviai Daktarai Dantistai

VISUOMENES,

ĮKURTA 1**7

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

faktorių prekybinio ir draugijinio išsivystymo

Mossend, Lanarkshire,
iU-

Scotland.

Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos,

zaus, Nukryžiuoto, Penktą Boną V. Jėzaus, Sald. S ir.
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.
Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų, kokio
norite, prisiųsldte pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.
Affresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W.

5th Street,

-s,—_

Chicago, III. fį

